
УМОВИ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В РАМКАХ АКЦІЇ  
«Масаж для коханих» 

 
за пакетом: 

 
Масаж для коханих – 1000 грн. 
1. Медичні послуги надаються пацієнтові виключно в обсязі, вказаному в обраному та оплаченому пакету 

послуги «Масаж для коханих» (далі за текстом – «Послуга»), та протягом строку дії Акції «Масаж для 
коханих»  (далі за текстом – «Акція») з 06 лютого 2018 року по 31 березня 2018 року. 

2. Вартість обраної Послуги підлягає оплаті шляхом внесення пацієнтом або іншою особою в інтересах 
пацієнта платежу готівкою або у безготівковому порядку, про що особі видається відповідний 
розрахунковий документ із значенням назви Послуги. У разі оплати Послуги на користь іншої особи 
обов’язково зазначається прізвище, ім’я та по-батькові такої особи (пацієнта), яка буде отримувати 
Послугу в рамках дії Акції. 

3. Платіж вноситься одноразово в повній сумі під час першого візиту пацієнта.  
4. Послуга включає наступне: 

• консультацію лікаря-фізіотерапевта; 
• 5 процедур лікувального масажу ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та попереково-крижової 

ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії) для дорослих (тривалість кожної процедури – 25 
хвилин). 

5. Послуга надається виключно одному пацієнтові за умови:  
• досягнення віку 18 років; 
• попереднього його запису на відповідну процедуру; 
• відсутності протипоказань до проведення процедури. 

6. Пацієнт попереджається про протипоказання, в разі виявлення яких процедура не виконується:  
• хронічні захворювання у стані загострення; 
• лихоманка будь якого ґенезу (ГРВІ тощо);  
• захворювання шкіри запального характеру (дерматити, гнійничкові, фурункули);  
• онкозахворювання;  
• психічні захворювання; 
• тромбофлебіти; 
• варикозне розширення судин на ногах. 

7. Під час попереднього запису на Послугу враховується побажання пацієнта щодо часу та дати проведення 
процедури, а також вільний час в розкладі прийому пацієнтів. Відмова пацієнта від запропонованого часу 
та дати не вважається виною Медичного центру.    

8. Надання Послуги в повному об’ємі (всі 5 процедур) здійснюється лише під час дії Акції. 
9. Надання Послуги має територіальну ознаку, а саме: проводиться лише за адресою – м. Київ, вул. Велика 

Васильківська, 54-Б. Надання Послуги на території Філії №1 Медичного центру не здійснюється. 
10. У випадку неотримання пацієнтом повністю або частково Послуги не з вини Медичного центру, вартість 

неотриманих медичних послуг поверненню та/або обміну на інші медичні послуги не підлягає, а строк 
надання таких послуг за ціною, вказаною у Акції, не продовжується. 

11. Надання сплаченої в період терміну дії Акції Послуги може бути продовжено за умови, якщо Послуга не 
могла бути надана своєчасно з вини Медичного центру (відсутність лікаря, наявність обмежень у 
матеріально-технічному оснащенні тощо) на строк, необхідний для цього, який визначається Медичним 
центром в індивідуальному порядку.  

12. Медичний центр може відмовити пацієнтові у наданні Послуги без повернення сплаченої вартості у 
наступних випадках: 
• порушення Правил перебування пацієнтів у Медичному центрі; 
• порушення та/або невиконання рекомендацій (приписів, призначень тощо) щодо діагностичного 

процесу; 
• за наявності медичних та інших протипоказань щодо проведення процедури. 

13. Факт оплати вартості Послуги пацієнтом (або іншою особою в інтересах пацієнта) є підтвердженням 
ознайомлення з умовами надання Послуги (що знаходяться на ресепшені або веб-сайті Медичного центру 
на сторінці Акції).   

14. Після здійснення оплати вартості Послуги пацієнту пропонується заповнити анкету джерела інформації, 
яка надається касиром.  

15. Умови Акції не сумуються з іншими акціями та знижками, які діють в Медичному центрі. 


